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Шановна пані Ольго! 
 

 Херсонська обласна державна адміністрація розглянула Ваш запит, який 
було надіслано через сайт «Доступ до правди», щодо фінансування 
Зеленівського ясла-садка № 47 Херсонської міської ради, та повідомляє 
наступне. 

За інформацією управління освіти Херсонської міської ради бюджетні 
призначення на 2019 рік складають – 2472,8 тис. грн, в тому числі: 
− на оплату праці працівників – 1752,2  тис. грн; 
−   на харчування – 208,3 тис. грн; 
−   на оплату енергоносіїв – 389,7 тис. грн; 
−   на поточні видатки – 99,8 тис. грн, в тому числі обслуговування газової 
котельні, газопроводу та ін. 
− придбання пральної машини – 22,8 тис. грн. 
 Бюджетний запит на 2019 рік керівника даного закладу на придбання 
матеріалів та капітальних видатків становив 1007,9 тис. грн, в тому числі: 
−  обслуговування газопроводу, повірка датчиків газової котельні, 
обслуговування вентканалів та інше – 161,8 тис. грн; 
−  на придбання пральної машини, світильників та ін.  – 36,1 тис. грн; 
−  на здійснення капітального ремонту приміщень – 810,0 тис. грн 

 Бюджетні призначення на 2020 рік складають  2970,2 тис. грн, в тому 
числі: 
−  на оплату праці працівників – 2026,3 тис. грн; 
−  на харчування – 380,4 тис. грн; 
−  на оплату енергоносіїв – 443,7 тис. грн; 
−  поточні видатки – 119,8 тис. грн, в тому числі обслуговування газової 
котельні, газопроводу. 
 Бюджетний запит на 2020 рік керівника закладу на придбання матеріалів 
та капітальних видатків становив 1872,9 тис. грн, в тому числі: 
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− обслуговування газопроводу, повірка датчиків газової котельні, 
обслуговування вентканалів, перезарядка вогнегасників, встановлення 
пожежної сигналізації та інше – 525,9 тис. грн; 
− на придбання обладнання для харчоблоку, комп’ютерної техніки, 
медикаментів та ін.  – 147,0 тис. грн; 
− на здійснення капітального ремонту приміщень – 1200,0 тис. грн. 
 

Заступник голови  

обласної державної адміністрації                               Олександр  САМОЙЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Дробиш  49 92 12 


